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Minas alcançou a marca histórica de 2 gigawatts
(GW) em operação da energia solar. Número alcan-
çado corresponde ao valor que estava previsto ape-
nas para o fim de 2022. PÁGINA 4

Depois de pular 2020, a Expocachaça está de
volta, para alegria dos produtores, amantes e
apreciadores da “água que passarinho não bebe”.
Feira acontece de 25 a 28 de novembro, na Serra-
ria Souza Pinto, em Belo Horizonte.PÁGINAS8E9

Vitrine para a
‘branquinha’

Serviçodeimunização itinerantecomeçaafuncionar
nesta sexta-feira (26), oferecendo todas as doses forneci-
daspeloSUS.OVacimóvelvaiatendercriançaseadultos
queprecisamatualizarocartãodevacinas.Jáestãoagen-

dadasvisitasaseisbairros,comatuaçãonasunidadesde
Estratégia de Saúde da Família (ESF), sempre de 8h às
12h.Tambémnasextaa prefeituradesativaodrive-thru
doMontes ClarosShopping.PÁGINA 3
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MOC leva
vacinas a áreas
mais populosas
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FIMDODRIVE-THRU-Milhares demontes-clarenses receberamaproteção contra aCovid no espaço

NOVOSTATUS - Feira somanegócios

milionários, diz José LúcioMendes Ferreira

Energia em
expansão

Candidatos que

tiveram Covid no

período do Enem

podem pedir

reaplicação das

provas; veja como
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EM CASH

O braço da Samsung fabricante de navios de-
sembolsou à vista R$ 811.786.743,49 por malfei-
tos descobertos em contrato com a Petrobras –
onde a lupa do compliance encontrou ilícitos
da Amec, que também quitou à vista o acordo de
R$ 86.196.063,32.

GRANDE FAMÍLIA

O Senac DF não é apenas o abrigo de antigos
amigos do presidente da Fecomércio-DF, José
Aparecido. Como a Coluna informou, lá ele colo-
cou o ex-secretário do PT Vitor Correa, processa-
do pelo MPDF, para chefiar orçamento de mais
de R$ 100 milhões.

GENRO

A instituição também emprega outros próxi-
mos. A área de engenharia do sistema é chefia-
da por Emanuel Fuscald de Almeida, genro do
vice-presidente da Fecomércio, Édson de Cas-
tro. Sob os cuidados de Emanuel também repou-
sa um orçamento milionário. Casos de nepotis-
mo no sistema S são fiscalizados pelo TCU e
pelo MPF.

OUTRO LADO

A Confederação Nacional do Comércio tergiver-
sa e diz que as Federações são entidades autôno-
mas: “A CNC foca sua atuação na representação
dos interesses do comércio de bens, serviços e
turismo, não tendo ingerência em decisões ad-
ministrativas das Federações”. Procurada, a Fe-
comércio não se manifestou até o fechamento
da edição.

CONSÓRCIOS DE MÉDICOS...

Há um setor que lucra muito e entrega tão pou-
co. A ANS contabiliza, hoje, 9.986 planos de saú-
de de coparticipação (o cliente paga a mensali-
dade e cobre também eventuais consultas, exa-
mes e cirurgias). Autorizados com a desculpa de
reduzir preços, estão nas mãos de sociedades de

médicos nas pequenas cidades.

...VIRAM UMA FARRA

A maioria deles atende mal – e nas instalações
do SUS. Sem gente para fiscalizar in loco a
máfia, a ANS depende das denúncias. Foram
3.285 reclamações em 2020 e são 3.128 até esta
semana. Desde janeiro de 2020, 180 multas fo-
ram aplicadas e 34 operadoras liquidadas por
irregularidades.

PO AO SENADO

Novo presidente do PSD do Distrito Federal,
com aval de Gilberto Kassab, o empresário e
ex-senador Paulo Octávio vai voltar à política.
Apostará na candidatura ao Senado, na única
vaga aberta para 2022.

CAFÉ & CÓDIGO

Presidente do STM, o general Luís Mattos visitou
Arthur Lira na residência oficial do presidente da
Câmara para tratar do avanço do Novo Código de
Processo Penal Militar. O Código vigente é de 1969.
O relator é o deputado General Peternelli.

ANO PERDIDO

Cerca de 20% dos alunos que cursavam o Ensi-
no Médio na rede pública no Brasil perdeu pelo
menos um ano letivo desde o início da pande-
mia – o dobro do percentual registrado na rede
particular, no período de 2020 até julho deste
ano. Essa é uma da conclusões de uma pesquisa
d i v u l g a d a p e l o I n s t i t u t o d e E s t u d o s
Socioeconômicos (Inesc).

AMOR PELO RIO

A entrada do Park Jacarepaguá, o 20º shopping
da Multiplan, ostenta a palavra “amor” logo na
entrada. A escultura em frente à fachada foi
ideia do próprio CEO, José Isaac Peres. Durante
a cerimônia de inauguração com o governador
do Rio, ele declarou seu amor pela região e diz
que vai continuar investindo no Estado.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

O ano ainda nem findou e a “dança das cadeiras”
no cenário político já começou. Todos querem esco-
lher a melhor legenda, o melhor grupo para conse-
guir conquistar uma vaga, seja nas assembleias,
seja na Câmara Federal, no Senado ou na Presidên-
cia da República. Ainda é 2021 e a largada em busca
de apoios, a construção de alianças e parceira já
estão em curso.

A partir de agora, até novembro de 2022, a políti-
ca tomará de assalto a vida das pessoas. Não pen-
sem os cidadãos que estão longe desse cenário, por-
que, em breve, não apenas a propaganda eleitoral
gratuita estará entrando pelas telas da TV ou pelas
ondas do rádio, mas os pedidos de voto chegarão
pelas redes sociais, por telefone e na porta de cada
um. Ninguém conseguirá ficar alheio à balbúrdia
que se instalará no país, porque a corrida contra o
tempo e a busca pelo voto já começaram.

Nas redes sociais e, até mesmo, no olho a olho, a
disputa já acontece, mas
em 2022 tudo será inten-
sificado e os candidatos
certamente passarão a
gastar mais tempo no
contato presencial do
que no virtual. Alguns,
inclusive, já estão com o
pé na estrada, batendo
de porta em porta, gas-
tando sola de sapato e
muita saliva para apre-
sentar ao eleitor o seu di-
ferencial. Outros estão
convencidos de que esse
jogo do olho no olho já não mais influencia o elei-
tor. Estes, sem dúvida, farão campanha apenas no
mundo virtual, pois acreditam que o voto está a
um click, do outro lado da tela, seja do computa-
dor ou do celular.

Não se sabe qual das estratégias será mais efeti-
va, principalmente em função do “novo” normal,
que sem dúvidas afetará as eleições 2022, fechan-
do portas para quem pretende conquistar votos no
contato com o eleitor. Certo mesmo é que, com pan-
demia e sem pandemia, foi dada a largada oficial
para as eleições.

Por isso,épreciso que eleitornão fiqueindiferente
ao que lhes for apresentado. Antes, preste atenção a
cada jogada deste complexo jogo que são as eleições
para identificar o melhor jogador, aquele que mexe
as pessoas com maior consciência e, sobretudo, que
jogue a favor do povo e não em seu próprio favor. Só
assim, será possível construir uma democracia for-
te que tenha como foco o cidadão.

EDITORIAL

Certo mesmo é

que, com

pandemia e

sem pandemia,

foi dada a

largada oficial

para as eleições

reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Tesouro

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

O Tesouro já viu a cor de mais de R$ 900 milhões no caixa em 2021 e tem outros R$ 800 milhões garantidos
parcelados, de cinco acordos de leniência firmados pela CGU e pela AGU com envolvidos em ilícitos. É o
saldo positivo apresentado ao Palácio do Planalto. São elas: Samsung Heavy Industries; SICPA e CEPTIS;
Amec Foster Wheeler; Statkraft e Rolls-Royce. Envolvidas na Operação Vícios, da Polícia Federal e do MP
Federal, que desbaratou bilionário esquema de corrupção na Casa da Moeda, a SICPA e a CEPTIS ainda não
pagaram os R$ 762.736.310,10.
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PRETO NO
BRANCO

MOC fecha walk e
drive-thru e cria
vacinação itinerante

Montes Claros

Equipes percorrerão bairros mais populosos da
cidade levando vários tipos de imunizantes

u Sementrarnoméritodaquestão,absolvendooucon-
denandoquemquerque sejaantecipadamente, chama
aatençãooposicionamentodaJustiçadesegundaeter-
ceira instâncias,queaospoucosvemabsolvendopolíti-
cosdenunciadosdeirregularidades.Agoramesmooex-
governadordeMinasFernandoPimentel(PT)foiabsolvi-
do da acusação de ter cometido caixa dois durante a
campanha eleitoral de 2014, na chamada Operação
Acrônimo. Com isso, o petista está cada vez mais livre
para colocar em prática o seu projeto de disputar uma
cadeiranaCâmaraFederal, ondenãodeverá terdificul-
dadedeeleição.

Encontro Cidadania
Os integrantes do Diretório Municipal do Cidada-

nia deMontes Claros se reúnemnamanhã deste sá-
bado, das 9h às 12h, quando entre outros assuntos
discutirãoa formaçãodanovaexecutiva.Onomedo
presidente da Câmara, Claudim da Prefeitura, deve-
ráser referendadoparacontinuarpresidindoaagre-
miação.Valeressaltarqueovereador foioresponsá-
vel pela reestruturação da agremiação e os resulta-
dos obtidos nos últimos dez anos.

Democracia em risco
Não temos nenhuma dúvida de que continuaremos

convivendo coma insegurança jurídica pormuito tem-
po. É que quando o Legislativo e Executivo aceitam ser
pautadosesuasprerrogativasdecididaspeloJudiciário,
a própria democracia é colocada em risco. Aliás, a pior
ditaduraéachamada “ditadura impostapela toga”.

Pesquisa eleitoral
Temos assistido de forma constante a divulga-

ção de pesquisas de intenção de voto, onde são
apresentados números, mas não a metodologia
utilizada, os critérios e os segmentos pesquisa-
dos. Além de outros itens importantes que pode-
riam ser incluídos. Os números têm se limitado à
disputa entre Bolsonaro e Lula. Outros nomes
constantes têm sido apenas para compor o cená-
rio e dar credibilidade aos números. É fato que
tentam levar o eleitor a acreditar no surgimento
de uma terceira via, mas não apresentam quem
tem este perfil, entre os concorrentes.

Parada cardíaca
Mesmo não tendo conhecimento científico, ou médi-

co, para falar sobre o assunto, temchamadoaatenção
deste jornalistaoaumentodonúmerodecasosdepro-
blemascardíacos,principalmenteaparadacardíacaful-
minante,apósapandemiadaCovid-19.Queroacreditar
que seja apenas coincidência,mas é preciso que os en-
tendidossobreoassuntosemanifestem.Oquenãopo-
deéque tal incerteza continuenomeiodapopulação.

Mario Gabi
Pessoasque fazempartedahistóriadeMontesClaros

começamaentrarparaolivrodoesquecimento.Éocaso
deMárioGabi,umdosprimeirosamontarnacidadeum
estabelecimentodehospedagemàbeiradarodovia(Mo-
tel Sands). Hoje com 96 anos, o italiano, prisioneiro de
guerra, seencontra recolhidoporproblemasdesaúde.

Pimentel liberado

PAPELCUMPRIDO-Odrive-thru atendeumilhares demoradores durante osmeses emque funcionou

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Márcia Vieira

Repórter

Montes Claros vai
adotar, a partir da pró-
xima sexta-feira (26),
a vacinação itineran-
te em bairros mais po-
pulosos da cidade. O
objetivo é levar imuni-
zantes para vários ti-
p o s d e d o e n ç a s a o
maior número de pes-
soas possível.

Estarão disponíveis
todas as vacinas forne-
cidas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS)
para crianças e adul-
tos, inclusive contra a
Covid-19.

Amedidafoianuncia-
da nesta terça-feira
(23). O Vacimóvel vai
percorrer áreas com
grande extensão e po-
pulosas, sempre de 8h
às12h.Ocarrodasaúde
levará enfermeiros e
técnicos que aplicarão
as doses conservadas
em uma caixa térmica.

O Vacimóvel vai co-
meçar os trabalhos,
na sexta-feira, pelo
ESF São Geraldo II,
que fica na avenida
Aparecida Bispo, 30,
bairro São Geraldo II.

Na segunda-feira,
dia 29, a equipe de pro-

teção itinerante estará
no ESF Eldorado I, locali-
zado à rua Onze, 52 A,
bairro Castelo Branco.
No dia 30 será a vez do
ESF Independência III
(rua Grenfel, 116, bairro
Independência.

Ainda há programação
para o Vacimóvel atuar
no ESF Santa Rafaela
(rua Vicente Silva, 160,
Santa Rafaela), em 1º de
dezembro; no ESF Recan-
to das Águas (rua H, 32,
São Lucas) no dia 2 e, em
3 de dezembro, no ESF To-
pázio (rua 33, 191, bairro
Santo Amaro).

RECUPERAR

NÚMEROS

De acordo com a asses-
soria de Comunicação da
Prefeitura de Montes Cla-
ros, não há uma estimati-
va do número de pessoas
a serem vacinadas. Mas a
ideia é a de que o serviço
incentive os moradores
a buscarem a imuniza-
ção para compensar a
baixa adesão em outras
campanhas.

Segundo o municí -
pio, com a pandemia de
Covid-19, a prioridade
foi a imunização con-
tra o novo coronavírus
e outras doses acaba-
ram sendo preteridas.

O Vacimóvel começa
a operar no mesmo dia
em que a prefeitura de-
sativa o drive-thru do es-
tacionamento do Mon-
tes Claros Shopping, pos-
to exclusivo de vacina-
ção contra a Covid.

No último sábado, já ha-
viasidosuspensoofuncio-
namento do walk-thru,
instalado inicialmente na
Praça de Esportes e, de-
pois, no Sesc.

PONTOS

DESATIVADOS

O município ressal-
ta que, considerando
a atual cobertura va-
c i n a l c o n t r a a C o -
vid-19 na cidade, che-
gou-se à conclusão de
que os dois pontos
não são mais necessá-

rios para a imuniza-
ção dos moradores.

“Entendemos que o pro-
pósito do drive-thru foi
cumprido com êxito”, in-
formouaprefeituranasre-
des sociais.

Montes Claros já apli-
cou mais de 305 mil pri-
meiras doses contra a Co-
vid – o que representa
95% dos 321 mil maiores
de 18 anos aptos a rece-
ber a dose, segundo esti-
mativa do Estado.

Asegundadosechegoua
235.642 pessoas – 77,2% do
total que recebeu a prote-
çãoinicial.Mais7.999mon-
tes-clarensesforamvacina-
doscomaJanssen,conside-
radainicialmentecomodo-
seúnicamasque,agora,se-
rá necessário mais uma
aplicação. Mais de 21 mil
pessoasjáestãocomadose
de reforço no braço.

NOVOS POSTOS

A Secretaria Municipal
de Saúde divulgou, no iní-
cio da semana, que irá im-
plantar mais nove salas
de vacina, ampliando pa-
ra 40 pontos de vacina-
ção na cidade.

Asunidadesdeimuniza-
ção do Shopping Ibituru-
naedoMontesClarosSho-
pping continuarão a fun-
cionar normalmente. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

ASCOM PREFEITURA/DIVULGAÇÃO

O Vacimóvel vai
percorrer áreas
com grande
extensão e
populosas, sempre
de 8h às 12h,
levando vacinas
disponíveis pelo
SUS a crianças e
adultos
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Minas bate marca histórica
em operação de energia solar

Economia

Meta para este ano foi superada, alcançando o previsto para fim de 2022u

FORÇANONORTE -Benefícios fiscais oferecidos pelo Estado para esse tipo de empreendimento favorece a

instalação de fábricas, concentradas principalmente na região do semiáridomineiro

Da Redação*

Minas vai se confir-
mando cada vez mais
como polo de geração
de energia solar. O Es-
tado alcançou a marca
histórica de 2 gigawat-
ts (GW) em operação
da fonte de energia re-
novável. O somatório
dos valores de geração
centralizada (631,16
megawatts) e distribuí-
da (1.384,21 megawat-
ts) correspondem à
energia solar fotovol-
taica gerada por gran-
des usinas, parques so-
lares etambém por pai-
néis solares em resi-
dências e condomí-
nios, respectivamente.

Ametadogoverno do
Estado para o fim deste
ano,queerade1,75giga-
watts, foi superada, al-
cançando o valor que
estava previsto apenas
para o fim de 2022.

Do total de 853 muni-
cípios mineiros, mais
de99%têmgeraçãodis-
tribuída de fonte solar
fotovoltaica. Já a gera-
ção centralizada, que
envolve grandes car-
gas, como aquelas em
parques solares e usi-
nas, está concentrada
no Norte de Minas.

O valor histórico re-
presenta uma união de
esforços do governo es-
tadual, que tem apre-
sentado políticas asser-
tivasdedesenvolvimen-
to econômico, sendo
Minas Gerais o primei-
ro Estado do Brasil a
atingir essa capacidade
de operação de um tipo
de energia limpa, bara-
ta e renovável.

Além disso, a marca

de 2 gigawatts simboliza
maisdeR$9bilhõesemin-
vestimentos e geração de
cerca de 60 mil empregos
no Estado, de acordo com
dadosdaAssociaçãoBrasi-
leiradeEnergiaSolarFoto-
voltaica (Absolar).

SOL E BENEFÍCIOS
O secretário de Estado

d e D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Fernando
Passalio, destaca que Mi-
nas tem grande poten-
cial para a geração de
energia fotovoltaica não
só pela incidência de luz
solar em boa parte do ter-
ritório, mas também por-
que oferece benefícios
fiscais e licenciamento
ambiental simplificado
para instalação de em-
preendimentos.

“A capacidade instala-
da de energia solar refor-
ça o potencial mineiro de

liderar a produção de
energia solar no país, re-
presentando mais de 18%
do total nacional. A gera-
ção de 2 gigawatts é uma
conquista desta gestão,
por meio do planejamen-
to estratégico do Sol de
Minas, projeto que tinha
a meta de alcançar esse
valor no fim de 2022. Ba-
temos a meta final com 12
meses de antecedência”.

SOL DE MINAS
OprotagonismodoEsta-

do na geração de energia
solarfotovoltaicaestárela-
cionado ao compromisso
do governo de Minas em
atrair negócios sustentá-
veis e fomentar a criação
de empregos verdes com o
SoldeMinas,programaes-
tratégico da Secretaria de
EstadodeDesenvolvimen-
to Econômico (Sede).

A iniciativa busca diver-

sificar a matriz energética
a partir do aumento de
projetos de geração de
energiafotovoltaicajunta-
mente com a implantação
de empresas fornecedo-
ras de bens e serviços para
esse setor.

Segundo o diretor de
Energia da Sede, Pedro Se-
na, para alcançar os resul-
tados almejados, o Sol de
Minas “se compromete a
realizar o diagnóstico e a
revisãodalegislaçãoperti-
nenteederegimestributá-
rios, de forma a simplifi-
car a implantação de in-
vestimentos em energia
fotovoltaica”.

Ainda segundo ele, a ini-
ciativa capacita gestores
municipais e realiza pros-
pecções ativas de investi-
mentos voltados para esse
tipo de energia. Um exem-
ploimportantefoi aelabo-
ração do mapa de disponi-

bilidade de acesso à rede
da Cemig, uma parceria
do projeto Sol de Minas
com a Agência de Promo-
ção de Investimento e Co-
mércio Exterior de Minas
Gerais (Indi) e a compa-
nhia. Hoje, o mapa é fina-
lista do Prêmio Inova co-
mo política pública inova-
dora e de destaque.

EMPREENDEDORISMO
Pedro Sena ainda lem-

bra que Minas é o Estado
amigo do empreendedor,
oquecontribuisignificati-
vamente para a implanta-
ção de empresas fornece-
doras de bens e serviços
no setor de energia solar
fotovoltaica.

“Emresumo,otempopa-
rarecuperaroinvestimen-
to é baixo, a taxa interna
deretornoéalta,aincidên-
cia de luz solar é alta, sem
contar os benefícios fis-

cais e o licenciamento am-
biental simplificado. Isso
tudo permite que os em-
preendimentos, tanto na
modalidade centralizada
quanto distribuída, se ex-
pandam cada vez com
mais força”, enfatiza o di-
retor de Energia da Sede.

ISENÇÃO DE
TRIBUTOS

O governo de Minas
tambémpublicouoDecre-
to 48.296/2021, que conce-
deaisençãodetributospa-
ra importação de equipa-
mentosecomponentespa-
ra a geração de energia so-
lar e eólica. A medida ga-
rante aos projetos instala-
dos em território mineiro
acesso a fornecedores de
várias partes do mundo,
isentando impostos para
importação de equipa-
mentos para geração de
energia solar e eólica e
atraindo ainda mais usi-
nas para o Estado.

Além de diversificar o
suprimento de energia
elétrica do país, a gera-
ção de energia solar re-
duz a pressão sobre os re-
cursos hídricos, represen-
tando fonte de energia
limpa e renovável, já que
não emite poluentes.

Isso sem contar os cus-
tos menores para a socie-
dade, porque a fonte solar
é mais barata tanto para o
cidadão quanto para o se-
tor produtivo que faz uso
dessaenergia,trazendobe-
nefícios com um todo.

Não à toa, empreendi-
mentos de diversos ta-
manhos e portes do se-
tor estão se instalando
em Minas, contribuin-
do para atingir a gera-
ção de 2 gigawatts.

*Com Agência Minas

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG
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Estudantes com Covid-19 podem
pedir reaplicação do Enem
Medida também vale para o segundo dia de prova, no próximo domingou

Da Redação*

Candidatos que apre-
sentaram algum sinto-
ma da Covid-19 no pri-
meiro dia de realização
da prova do Exame Na-
cional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021 pode-
rão pedir a reaplicação
do teste. O mesmo vale
para quem apresentar
sintomasdadoençaaté
osegundo dia de prova,
no próximo domingo
(28) – segundo dia do
concurso.

A reaplicação será
nos dias 9 e 16 de janei-
rode2022,mesmadata
da aplicação do exame
para pessoas privadas
deliberdadeousob me-
dida socioeducativa
que inclua privação de

liberdade (Enem PPL)
2021 e para os participan-
tes isentos da taxa de ins-
crição em 2020, que por
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) tive-
ram nova oportunidade
de realizar o Enem.

A reaplicação deverá
ser solicitada na Página
do Participante, entre
29 de novembro e 3 de
dezembro, junto com a
documentação que com-
prove a condição de saú-
de do inscrito.

DOCUMENTAÇÃO
A documentação deve

apresentar o nome com-
pleto do participante, o
diagnóstico com a descri-
ção da condição de saúde
do inscrito e o código cor-
respondente à Classifica-

ç ã o I n t e r n a c i o n a l d e
Doença (CID 10).

Odocumento deve estar
legível e constar a assina-
tura e a identificação do
profissional competente,
com respectivo registro
do Conselho Regional de
Medicina(CRM),doMinis-
tério da Saúde (RMS) ou
de órgão competente.

Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), tem direito
à reaplicação o participan-
te que apresentar sintoma
deCovid-19nasemanaque
antecede o primeiro ou o
segundo dia do exame.

Amesmaorientaçãoser-
ve para quem estiver com
alguma das outras doen-
ças infectocontagiosas lis-
tadas nos editais do Enem

impresso e digital: tuber-
culose, coqueluche, difte-
ria, doença invasiva por
Haemophilus influenza,
doença meningocócica e
outras meningites, varío-
la, Influenza humana A e
B, poliomielite por polio-
vírus selvagem, sarampo,
rubéola e varicela.

O Inep analisará a docu-
mentação comprobatória
das condições dos partici-
pantes.Quemtiveradocu-
mentação aprovada terá a
participação garantida na
reaplicação.

USO DE MÁSCARA
O Enem ocorre em um

momento em que a vaci-
nação avança no Brasil e
há redução nos casos e
no número de mortes
por Covid-19. Mesmo as-

sim, segundo especialis-
tas, a orientação é man-
ter as medidas de segu-
rança, ainda mais em um
exame de grandes pro-
porções como o Enem. O
exame prevê o distancia-
mento entre as carteiras
e a disponibilização de ál-
cool em gel.

Ousodemáscaradepro-
teção, cobrindo totalmen-
te nariz e boca, é obrigató-
rio durante todo o período
em que o participante per-
manecer no local de apli-
cação daprova, sendo per-
mitido retirá-la apenas no
momento da identifica-
ção,antesdeacessara sala
de prova, para beber água
e para comer. Quem des-
cumprir a regra poderá
ser eliminado.
*Com Agência Brasil

Educação

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

COMOFAZER -Prazoparapedidovai de29/11 a3/12: épreciso apresentardocumentaçãoquecomproveacondiçãode saúdedo inscrito

Os candidatos que
foram afetados por
problemas logísticos
durante a aplicação
das provas também
devem estar atentos ao
prazo de 29 de
novembro a 3 de
dezembro para pedir a
reaplicação do exame.
São considerados
problemas logísticos
falta de energia
elétrica, infiltrações
por conta de chuvas,
falhas no computador
– no caso do Enem
digital –, dentre outros
que prejudiquem a
realização das provas.
O Enem 2021 começou
a ser aplicado no dia
21 e segue no dia 28 de
novembro, tanto na
versão impressa
quanto na versão
digital. No segundo
dia, participantes
farão as provas de
matemática e ciências
da natureza.
O Enem seleciona
estudantes para vagas
do ensino superior
públicas, pelo Sistema
de Seleção Unificada
(Sisu), para bolsas em
instituições privadas,
pelo Programa
Universidade para
Todos (ProUni), e
serve de parâmetro
para o Fundo de
Financiamento
Estudantil (Fies).

Problemas
logísticos

u SAIBA MAIS
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Uma alegria saudável, familiar e de euforia
contagiante. Assim foi a festa para celebrar o
aniversário do servidor público Kleber Alves, bo-
caiuvense que reside em Montes Claros há mais
de 15 anos.
Kleber é um apaixonado pela palavra de Deus,

especialmente pelo livro de Salmos. É casado com
a empresária Dani Mendes, que cuidou de todos
osdetalhesda festa, reunindoos filhos JoãoLucas
e Maria Alice e amigos mais próximos.

Umdosmomentos especiais da noite foi quando
Bruna Gomes e Ariadne Souza cantaram os clássi-
cos “Essência da Adoração” e “Quero ser como
criança”, do cantor e compositor David Quinlan.
Durante o encontro, o pastor Leonardo Azevedo

fezumaoraçãodeagradecimentoaDeuspela vida
do aniversariante e logo em seguida os convida-
dos cantaram o tradicional “Parabéns pra você”.
Destaque para o buffet de Helinho Colares, que

serviu salgados quentinhos, de excelente tempe-

ro, suco natural como o de coquinho azedo e cajá.
Amesa de doces e bombons foi um show de sabor,
qualidade e variedade. Mais tarde foi servido o
jantar e, de sobremesa, bolo de quatro leites com
camadas finas de pão de ló, feito pela chef Adria-
na Colares. Tudo isso regado a boas conversas.
Parabéns, Kleber! Feliz aniversário! Seguramen-

te você continuará sendo especial para Deus e Ele
acrescentará tudo aquilo que você precisar nas
páginas da sua vida.

Festa para Kleber

AneAmaral e o esposo TiagoRamos

como aniversariante

Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37:25

OchefHélio Colares cuidou de

todos os detalhes, comoa

decoração emenu

Kleber

celebra ao

lado de

Luiz

Erivaldo,

Bruna

Gomes e

Ariadne

Souza

O

aniversarian-

teKleber

Alves e a

esposaDani

Mendes

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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No Brasil, país com ummercado de trabalho
fragilizado, uma parcela significativa dos jo-
vens busca uma forma de se inserir economi-
camente e conseguir independência financei-
ra. Segundo o IBGE, em pesquisa publicada
em agosto deste ano, o Brasil já ultrapassa
14,8 milhões de desempregados, o que repre-
senta 14,7% da população economicamente
ativa. O índice é maior, entretanto, entre jo-
vens de 14 a 17 anos – 46% destes estão em
busca de trabalho. Já na faixa etária de 18 a
24, o desemprego afeta 31%.
De acordo com uma pesquisa realizada

pelo Sebrae, no segundo trimestre deste
ano, apenas 6,8% dos empreendedores bra-
sileiros eram jovens entre 18 a 24 anos, pú-
blico que encontra grande dificuldade em
conseguir uma fonte de renda, seja por
meio de um emprego formal ou mesmo pe-
lo empreendedorismo.
Apesar dessas dificuldades, as novas gera-

ções de empreendedores são mais indepen-
dentes, tanto no que diz respeito à criativida-
de quanto ao desenvolvimento, mas ainda ca-
recem muito de conhecimento. Uma pesquisa
publicada pelo Sebrae em 2019 mostra que os
empresáriosmais jovens realizaram cursos so-
bre empreendedorismo antes de iniciarem
suas jornadas.
De uma forma crítica aos modelos educacio-

nais, as crianças e jovens são preparados com

muitos conteúdos durante anos para seremapro-
vados em processos seletivos e ingressarem em
uma faculdade, e só depois buscam uma ocupa-
ção no mercado de trabalho, que quase sempre
exige uma experiência profissional.
Podemos citar o exemplo de Bill Gates, que

abandonou o modelo tradicional de educação e
montou em uma garagem a empresa que iria re-
volucionar o mundo. Não pretendemos com essa
citação incentivar os jovens a deixarem os estu-
dos, mas sim, cobrar a necessidade de incluir a
educação empreendedora nos modelos atuais
de ensino.
Pesquisas comprovam que o grande diferen-

cial dos jovens que abriram um negócio pró-
prio recentemente é a busca por conhecimen-
to e por ideias criativas. Quem empreende sa-
be que é preciso desenvolver competências
multidisciplinares para gerir com sucesso o
seu negócio. É necessário reunir criatividade,
inovação, visão de futuro, postura frente aos
riscos, organização, resiliência e curiosidade,
entre outras qualidades.
Para os jovens que pretendem empreender, se-

guem algumas dicas:
1º - Busque se capacitar com conteúdos sobre

empreendedorismo que irão identificar oportuni-
dades nomercado e verificar a viabilidade econô-
mica de um possível negócio
2º - Observe o mercado e, principalmente, o

comportamento das pessoas de uma determina-

da região. Pode ser que até mesmo no seu pró-
prio bairro exista um problema e uma oportuni-
dade de criação de um produto ou serviço
3º - Fique atento aos modelos de startup. Com

uso correto da tecnologia, eles podem demandar
baixo custo de desenvolvimento e oferecer opor-
tunidade de crescimento exponencial, uma vez
que, dependendo do setor, têm potencial para
atender a um grande público
4º- Não tenha medo de errar. O erro faz parte

do desenvolvimento empreendedor. A questão é
entender o que pode ser melhorado
5º- Tenha um mentor, alguém com experiência

que já tenha passado por dificuldades no proces-
so empreendedor e que tenha um negócio de su-
cesso. Experiência faz muita diferença.

Desafios para jovens empreendedores

EspaçodoEmpreendedor ArleandroRodrigues
AnalistadoSebraeMinas
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“Hoje a cachaça já saiu da senzala
e conquistou a casa grande. E, se a
bebida fosse ruim, Jesus Cristo
não teria transformado água em
vinho
em seu primeiro milagre nas
Bodas de Caná

‘A cachaça deixou a senzala e
conquistou a casa grande’

FOTOS FERNANDO MICHEL/JORNAL HOJE EM DIA

Expocachaça reúne em BH principais marcas do mercado da aguardente

”

u

PRESIDENTE DA EXPOCACHAÇA

José Lúcio Mendes Ferreira
uENTREVISTA

João Sampaio

Do Hoje em Dia

O s p r o d u t o r e s ,
amantes e apreciado-
res da “água que pas-
s a r i n h o n ã o b e b e ”
têm nesta semana um
bom motivo para um
golinho extra. É que
depois de pular 2020
por causa da pande-
mia, está de volta ao
calendário de eventos
a Expocachaça, defini-
da pelos organizado-
res como “a maior e
mais importante vitri-
ne mundial da cadeia
produtiva e de valor
da cachaça”.

Marcada para acon-
tecer de 25 a 28 de no-
vembro, na Serraria
Souza Pinto, em Belo
Horizonte, a feira se-
rá o primeiro evento
de grande porte aber-
to para o público após
a flexibilização das
medidas restritivas
na capital. Será a 30ª
edição da feira, nasci-
da em 1998 por inspi-
ração de José Lúcio
Mendes Ferreira, seu
presidente.

Graduado em Turis-
mo e Marketing, José
Lúcio é um entusiasta
da cachaça como bebi-
da e como negócio. Os
números batem a fa-
vor, afinal, segundo Jo-
sé Lúcio, a Expoca-
chaça responde, no
conjunto das 29 edi-
ções realizadas até
agora, por R$ 400 mi-
lhões em negócios fe-
chados na feira e no
pós-feira, com 2,3 mi-
lhões de visitantes.

J u n t o c o m a E x p o c a -
chaça, acontece também
a 14ª Brasilbier, voltada
para o segmento da cerve-
ja artesanal. Para consul-
tar a programação, que
inclui dois shows por dia,
bem como adquirir in-
gressos, acesse www.ex-
pocachaca.com.br.

Nascidaem1998,aExpo-

cachaça chega agora à

30ª edição. Como ideali-

zador doevento, lá atrás,

o senhor achava que a

ideia ia tão longe? De lá

para cá, quais as princi-

paismudançasnomerca-

doda cachaça?

A E x p o c a c h a ç a f o i
i d e a l i z a d a d e p o i s d e
duas viagens de traba-
lho que fiz – eu e um gru-
po de profissionais do se-
tor de bebidas, de marke-
ting, da Anpaq (Associa-
ção Nacional dos Produ-
tores de Cachaça de Qua-

lidade) e técnicos do Mi-
nistério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimen-
to –, em 1996, para a
França, durante 30 dias,
e depois para a Escócia,
também por 30 dias. Via-
gens oficiais onde o obje-
tivo era identificar co-
mo a iniciativa privada
atuava e onde o governo
interagia com ela bus-
cando a sinergia neces-
sária para o desenvolvi-
mento do setor de bebi-
das, do turismo, da cultu-
ra e da gastronomia. Ti-
vemos a oportunidade
de visitar complexos tu-
rísticos e roteiros da be-
bida, tanoarias, destila-
rias de whisky, conha-
que, vinho, champagne,
laboratórios, universida-
des, órgãos de governo,
entre outros. Voltando
para o Brasil, em 1998
criei a Expocachaça co-
mo vitrine da cadeia pro-

dutiva do setor. De 1998
para 2021, 23 anos e 29
edições depois, os núme-
ros falam por si: 2,29 mi-
lhões de visitantes em
suas 29 edições (sete em
São Paulo), R$ 400 mi-
lhões em negócios reali-
zados na feira e no pós-
feira e R$ 114 milhões
em mídia espontânea.

AExpocachaça está sen-

do considerada o primei-

roeventodegrandepúbli-

co após os quase do i s

anos de restr ições so-

ciais,porcausadapande-

mia. Qual a expectativa

dosorganizadores?

A m e l h o r p o s s í v e l :
muita alegria no cora-
ção, otimismo e confian-
ça. Aliás, otimismo é es-
perar pelo melhor. Con-
fiança é saber lidar com
o pior, segundo Roberto
Simonsen. Depois de
dois anos parados e invi-
síveis, estou chamando
os eventos de “a retoma-
da”. Nestes dois anos, fi-
zemos um percurso com-
plicado. Programado pa-
ra acontecer no início de
junho de 2020, veio a
pandemia, adiamos pa-
ra agosto de 2020, pois o
hospital de campanha
do governo foi instalado
no Expominas. As infor-
mações que dispúnha-
mos é que ele sairia em
julho, não saiu, então
mudamos a data para no-
vembro de 2020, mas
não pudemos fazer, pois
os eventos continuavam
suspensos. Passamos o
e v e n t o p a r a a b r i l d e
2021 e mudamos do Ex-
pominas para a Serraria
Souza Pinto, mas, de no-
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“Não basta ter um bom produto se
ele não estiver nos pontos de
vendas e, para que isso aconteça, é
preciso investir em estratégias,
táticas e processos de marketing,
vendas e distribuição
e na formação de hábitos
de consumo

”

vo, os eventos não fo-
ram autorizados. Passa-
mos para junho, não
deu, passamos para ou-
tubro. Na Serraria ainda
tinha um contrato para
abrigar os moradores
em situação de rua, que
sairiam em setembro.
Achamos melhor trans-
ferir para novembro de
2021, quando também te-
ríamos a maioria da po-
pulação vacinada. E o
mais importante: não
perdemos um só exposi-
tor e nem os patrocina-
dores. Reduzimos o ta-
manho do evento e al-
guns expositores opta-
ram por participar da Ex-
pocachaça em 2022.

Emrelaçãoàsmedidassa-
nitárias, o que a organiza-
ção está orientando tanto
paraoexpositorcomopa-
raovisitante?

Uso de máscara, álcool
em gel, medição de tem-
peratura na entrada e só
no momento de alimen-
tar e beber é autorizada
a retirada da máscara.

Sabemosquenapandemia
houve uma quase imedia-
tamudança de hábitos,
comoconsumodebebidas
alcoólicasmigrandodarua
para dentro de casa. De
que forma essamudança
impactou nomercado da
cachaça?

Com o fechamento dos
bares e restaurantes, on-
de ocorria 70% do consu-
mo de bebidas alcoóli-
cas, a situação ficou críti-
ca. Os números do setor
de bares, restaurantes e
similares no Brasil à épo-
ca: 348 mil restaurantes
e similares, 226 mil ba-
res e outros, 90 mil pon-
tos de autosserviço no
varejo e 1.300 pontos de
atacarejo. Os cálculos
das perdas indicam que
40% dos bares e restau-
rantes fecharam definiti-
vamente durante o perío-
do inicial da pandemia.
Com o fique em casa e
isolamento social, cres-
ceu muito a tendência
do “um bar em sua casa”
e o consumo de bebidas
alcoólicas nas residên-
cias cresceu mais de

40%, no caso da cachaça,
e mais de 90% para o vi-
nho. O mercado de bebi-
das alcoólicas no Brasil é
estimado em R$ 137 bi-
lhões em 2019 e R$ 141 bi-
lhões em 2020. Dos desti-
lados, a cachaça tem um
market share de 86%.

Minasaindamandanomer-
cado da cachaça? Qual a
participaçãodoEstado
nos números globais do
mercado?

Minas lidera o setor de
cachaça de alambique no
Brasil com cerca de 44%
do mercado, segundo da-
dos do anuário estatísti-
co do setor de cachaça.

Qualotamanhodomerca-
do da cachaça? E qual o
perfil predominante do
públicoconsumidordeca-
chaça?Jovemoumaisve-
lho?Sóhomensouasmu-
lheresjátêmpresençasig-
nificativa? O que se sabe
sobre isso?

O Brasil produz cerca
de 1,4 bilhão de litros
por ano e exporta cerca
de 0,5% a 1% de sua pro-
dução para 70 países. Se-
gundo dados da OMS
(Organização Mundial
de Saúde), de 2018, no
Brasil, 62% do consumo
de bebidas alcoólicas é
de cerveja, sendo 35% de
destilados e 3% de vi-
nho. Dos destilados con-
sumidos, a cachaça par-
ticipa com 68%. O consu-
mo per capita de bebi-

das alcoólicas no Brasil:
21,4% da população nun-
ca ingeriu bebidas alcoó-
licas, 40% consumiram
nos últimos meses. Ain-
da : 73% são homens,
27% são mulheres. O
consumo estimado em
2016 é de 7,8 litros per ca-
pita, sendo 13,4 litros
por ano o consumo dos
homens e 2,4 litros por
ano o consumo das mu-
lheres. O consumo brasi-
leiro está abaixo da mé-
dia da região das Améri-
cas, que é de 8 litros de
álcool puro per capita, e
acima da média mun-
dial, que é de 6,4 litros
per capita anual.

Falandoagoradeexporta-
ção.AcachaçadeMinas (e
doBrasil)jáganhouomun-
doouaindatemmuitotra-
balhopelafrente?Quaisos
números da cachaça no
campodaexportação?

Nós exportamos uma
gota de álcool. Entre 0,5%
e 1% do que produzimos
anualmente, entre 10 e 14
milhões de litros. Ou se-
ja: muito pouco e ainda
mais quando é diluído en-
tre 70 a 80 países.

Comoumpesquisadordouni-
versodacachaça,osenhor
acreditaqueaculturaemge-
raljáassimilouabebidade

umaformamaisnaturalou
aindahámuitopreconceito?
Exemplos:aassociaçãoda
bebidacomanegligênciaeo
alcoolismo,adjetivaçõespe-
jorativascomo“cachaceiro”
ou“pinguço”...

O preconceito em rela-
ção às bebidas alcoóli-
cas historicamente ocor-
reu em todos os países,
com o whisky, a vodca
entre outras. No Brasil,
com a cachaça, não pode-
ria ser diferente. Mas ho-
je a cachaça já saiu da
senzala e conquistou a
casa grande, E, se a bebi-
da fosse ruim, Jesus Cris-
to não teria transforma-
do água em vinho em
seu primeiro milagre
nas Bodas de Caná.

Que conselhos daria para
quemquerempreenderno
mercadodacachaça?

S e g u n d o D e r e k
Thompson, em seu Livro
“Hit Makers”: “Conteú-
do pode ser o rei, mas a
distribuição é o reino”.
Não basta ter um bom
produto se ele não esti-
ver nos pontos de ven-
das e, para que isso acon-
teça, é preciso investir
em estratégias, táticas e
processos de marketing,
vendas e distribuição e
na formação de hábitos
de consumo.
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O dia 2 de outubro de 2021 foi a data especialmente escolhida para o casa-
mento de Izabela Cristina Gonçalves Pimenta e Luiz Alberto Dutra de Oliveira
Filho. Os pais Geraldo de Jesus Pimenta eMaria Sônia Gonçalves Pimenta, Luiz
Alberto Dutra de Oliveira e Rosa Ineires Martins Oliveira estavam felicíssimos
coma união do casal. A cerimônia religiosa foi realizada na linda Igreja Santa
Clara. O cerimonial ficou a cargo de Ariane Oliveira, que caprichou nos deta-
lhes. Izabela fez seu dia de noiva com Flávia Fabiane (cabelo e maquiagem),
usouummaravilhoso vestido daKátia Noivas e buquêde Tassi Costa. Familia-

res e convidados foramrecepcionadosnaCasaMadu. Comosempre, odecora-
dor Cézar Costa esbanjou muito talento e criatividade na decoração dos am-
bientes. O bolo do casamento teve a marca da Cakelicia, a mesa de doces
contou com os marcantes sabores e cores da Jabbur Sweet Gourmet e o menu
da noite ficou por conta do Mix Gourmet. Saulo Leony comandou a sincronia
musical da cerimônia e Bárbara Lopes/Dioliver da recepção. Todos os deta-
lhes foram registrados por Pedro Amorim e Cinemaker Paradiso. Felicidade
plena ao casal na vida a dois!

O elegante ‘sim’ de Izabela e Luiz Alberto

A Igreja Santa Clara foi palco da grande

celebraçãomatrimonial

Commuita alegria Rosa IneiresMartinsOliveira

conduziu o filho Luiz Alberto ao altar

Emclimademuitaemoção,anoivaIzabelaéconduzida

aoaltarpelopaiGeraldodeJesusPimenta

Osnoivossendorecebidoscommuitoentusiasmo

pelosfamiliareseamigosnosalãodefestas

IzabelaeLuizAlbertocomacantoraBárbaraLopes

Amesa de doces foi assinada por

Jabbur Sweet Gourmet

Avisívelfelicidadedosnoivosaodizeremsimnoaltar

Izabela compartilhando os grandes e

emocionantesmomentos de pré-cerimônia

compessoas importantes emsua vida

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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